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A Lorpen
Desde 1997, a Lorpen vem desenvolvendo e fabricando meias que agora são 
comercializadas em praticamente todo o mundo. Sua localização, na base dos 
Pirineus Espanhóis (Etxalar), local repleto de atividades ao ar livre, serviu de 
inspiração para o desenvolvimento dessas meias, hoje conhecidas como uma 
das melhores do mundo.

Aproveite! Seus pés merecem!

Principais Linhas de Produtos
Outdoor:
Meias desenvolvidas para uma grande variedade de atividades ao ar livre, 
desde caminhadas mais leves a expedições em alta montanha. São 
classificadas como Hiking, Trekking e Expedition e de acordo com sua 
espessura (light, midweight e heavy).

Liners:
Os Liners são meias desenvolvidas para serem usadas em conjunto com 
uma meia normal para hiking ou trekking (linha Outdoor). Elas são mais 
finas e ficam bem juntas ao pé, como uma segunda pele.

Multisport:
Meias para corridas e pedaladas, na montanha ou em áreas urbanas. 
Todas possuem Coolmax® em sua composição, garantindo eficiência na 
evaporação do suor e, portanto, mantendo os pés sempre secos.

Esportes de Inverno:
Estas meias são adequadas para esportes de inverno, como esqui e 
snowboard. Possuem reforço nos locais que sofrem maior abrasão dentro 
das botas, aumentando a durabilidade das meias. Também podem ser 
usadas de forma casual, apenas para proteger do frio.
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Life Fit - Men
Tecnologia na Tricotagem

10% de Lycra na estrutura da meia, 
fazendo com que ela se ajuste 
perfeitamente ao corpo. Evita que a meia 
fique frouxa e deslize, saindo do lugar.

Sistema que permite uma melhor 
fixação da meia ao pé, diminuindo sua 
espessura e melhorando a ventilação, 
o que diminui  o acúmulo de 
temperatura nos pés.

A meia possui densidades (acolchoado) 
diferentes para cada parte, conferindo 
maior conforto ao usuário.

A ponteira da meia é unida ponto a ponto 
com seu lado contrário sem fazer relevos 
que possam incomodar os dedos, 
resultando em máximo conforto.

Lycra Plus1

Mesh Instep3

2Multy Density Knit

4Flat Knit Toe Seam

O ajuste da meia ao pé é um fator crítico para garantir que você vai estar 
confortável, não importa qual esporte ou atividade é a sua paixão ou profissão. A 
Lorpen desenvolve suas meias pensando justamente em dar o maior conforto 
possivel, em todos os momentos de uso de sua meia.



www.lorpen.com.br | sac@lorpen.com.br | (21) 3860-1446

Life Fit - Women
Tecnologia na Tricotagem

10% de Lycra na estrutura da meia, 
fazendo com que ela se ajuste 
perfeitamente ao corpo. Evita que a meia 
fique frouxa e deslize, saindo do lugar.

Sistema que permite uma melhor 
fixação da meia ao pé, diminuindo sua 
espessura e melhorando a ventilação, 
o que diminui  o acúmulo de 
temperatura nos pés.

A meia possui densidades (acolchoado) 
diferentes para cada parte, conferindo 
maior conforto ao usuário.

A meia se adapta perfeitamente aos pés 
femininos, pois possui as partes da frente e 
de trás mais estreitas.

Lycra Plus1

Mesh Instep3

2Multy Density Knit

5Narrow Heel+Forefoot

A mesma tecnologia na tricotagem usada nas meias masculinas também é 
utilizada nas meias femininas, que conta também com calcanhar  e parte da 
frente mais estreitos, para uma melhor adaptação ao pé feminino. 

A ponteira da meia é unida ponto a 
ponto com seu lado contrário sem 
fazer relevos que possam incomodar 
os dedos, resultando em máximo 
conforto.

4 Flat Knit Toe Seam
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TriLayer
Tecnologia dos Fios

1- Camada Interna: Constituída de fibra sintética. É um poliéster hidrófobo. A 
umidade dos pés passa através desta camada para a segunda camada, deixando 
os pés livres da umidade.                           para as meias de Primavera/Verão e
                    para as meias de Outono/Inverno.

2- Camada Intermediária: Constituída de fibra natural hidrófila, tendo a 
propriedade de absorver a umidade e deixá-la evaporar facilmente. O Tencel é 
mais usado para Primavera e Verão, enquanto que a   ã d  e    é mais 
recomendada para Outono e Inverno. O Tencel também é um anti-bacteriano 
natural, inibindo a proliferação de microorganismos.

3- Camada Exterior: Constituída por Nylon (Poliamida). Proteção contra abrasão.
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TriLayer
Testes em Laboratório

Em testes feitos pelo laboratório Manufacturing Solutions Center, do Hickory 
Test Center, nos EUA, mostraram que as meias com a tecnologia TriLayer, da 
Lorpen, eliminam a água mais rápido que qualquer outra meia testada.

3
Os gráficos abaixo mostram a quantidade de água destilada (em cm ) expulsa da 
meia em um determinado tempo.

Taxa Vertical de Absoção no Topo

Taxa Vertical de Absoção na Sola
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Fibras Naturais
Lã de Merino:
Lã muito fina do pelo da ovelha merino, originalmente criada na Espanha e 
mais tarde na França e outros países Europeus. Hoje em dia é criada 
sobretudo na Austrália. A Lã de Merino é utilizada nas meias Lorpen em 
função de suas fibras longas e sedosas, que aquecem os pés e não causam 
coceira, característica de outros tipos de lã).

Lã Italiana:
Mistura contendo 50% de Lã de Merino e 50% de acrílico. Alia os benefícios 
da Lã de Merino (maciez e poder calorífico) e as do acrílico (secagem 
rápida).

Tencel:
O Tencel® é uma fibra de celulose feita a partir da polpa de madeira, um 
recurso natural e renovável que é retirado de florestas gerenciadas e auto-
sustentáveis. Tencel® é feito usando-se nano-tecnologia, o que faz com 
que as fibras possuam alto poder de absorção e evaporação da umidade, 
sendo a fibra natural de maior eficiência. Além disso, o Tencel® possui 
características que o fazem um inibidor da proliferação de 
microorganismos natural.

Modal:
O Modal®, assim como o Tencel®, é uma fibra de celulose feita a partir da 
polpa de madeira. Ele é 50% mais higroscópico que o algodão, garantindo 
uma maior eficiência na absorção e evaporação da umidade dos pés.

Seda Natural:
A Seda é uma fibra de toque suave, que aquece levemente e mantém os 
pés secos. Além disso, seu volume é reduzido, fazendo com que a meia seja 
mais leve.
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Fibras Sintéticas
Coolmax:
Coolmax® é uma fibra de tecnologia única, especificamente desenvolvida 
para manter os usuários secos e confortáveis. Feito de poliéster, o 
Coolmax® possui uma grande área superficial. Esta fibra especial de 4 ou 6 
canais cria um sistema de transporte que puxa a umidade para longe da 
pele. A umidade evapora e portanto termo-regula o corpo por um 
processo conhecido como resfriamento evaporativo.

Coolmax FX:
É a mesma fibra de Coolmax®, porém com propriedades anti-microbianas. 
Ou seja, pés secos e sem odor!

Thermolite:
O Thermolite® mantém seus pés secos e aquecidos, mesmo quando 
úmidos! Ele é a fibra mais leve que confere maior performance quando o 
assunto é aquecimento. Suas fibras ocas aprisionam o ar, que atua como 
isolante. Além disso, ele seca 20% mais rápido do que outras fibras de 
isolamento e 50% mais rápido que o algodão.

Polycolon:
Fio de polipropileno de alta Qualidade, desenvolvido pela Schoeller - 
Austria. O Polycolon® mantém a performance do seus pés pois os mantém 
secos por mais tempo. É leve e resistente. Por ser hidrófobo, seca 
rapidamente.

Polartec:
O Polartec® possui grande capacidade de isolamento térmico e é usada 
nas meias para alta montanha da Lorpen.

Primaloft:
PrimaLoft® é uma microfibra ultra-fina (40% do tamanho da fibra de Lã de 
Merino), desenvolvida de forma a ser um excelente isolante térmico.
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Entendendo o Site
www.lorpen.com.br

LinhaModeloComposição Especificações

Altura
Mini
Shorty
Crew
Mid-Calf
Over the Calf

Acolchoado
Total
Parcial
Nenhum

Espessura do
Acolchoado
Nenhum
Light
Medium
Heavy
Super Heavy
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Sites e Redes Sociais
Site Lorpen Brasil

Facebook Lorpen Brasil

Facebook Proativa

 

Blog Proativa

Blog Adventure Zone

Flickr Proativa

YouTube Proativa

Form Spring Proativa

Slide Share Proativa

Twitter Proativa

www.lorpen.com.br

www.facebook.com/LorpenBrasil

www.facebook.com/Proativa21

www.proativa21.com.br/blog

www.adventurezone.com.br

www.flickr.com/proativa21

www.youtube.com/proativa21

www.formspring.me/proativa

www.slideshare.com/proativa21

www.twitter.com/proativa21


